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NÁRODU, KTERÝ SI NEVÁŽÍ HRDINŮ, HROZÍ, ŽE NEBUDE ŽÁDNÉ MÍT, AŽ JE BUDE
SKUTEČNĚ POTŘEBOVAT.

Slovo redaktora
Vážení
čtenáři,
dostává
se
vám
pro vojenská pietní místa v roce 2021.

do

rukou

druhé

číslo

zpravodaje

Spolku

V prvním čtvrtletí se nám podařilo do databáze vojenských pietních míst doplnit dalších více
než 500 památek (aktuálně se v databázi nachází 60657 vojenských pietních míst). Zároveň se k naší aktivitě přidalo 29 nových ochotných pomocníků, celkem je nás nyní 1318.
Současná situace ohledně koronaviru COVID-19 bohužel i tentokrát částečně narušila schůzkovou aktivitu, ale po dvou online schůzích už konečně proběhla jedna naživo. Léto asi klidnější nebude, neboť jsme
aktuálně zažili několik přírodních pohrom, kdy lze jen doufat, že se všechny škody podaří odstranit co
nejdříve. Držíme našim členům a příznivcům na Moravě všechny pěsti.

Nezbývá mi tedy, než všem popřát mnoho klidu a pohody do další práce.
Bude toho třeba pro nalezení dalších památek a tím i osudů.
Vážení čtenáři, přispěvatelé, spoluspolkovníci – mnoho zdaru v naší práci.
NIKDO NEBUDE ZAPOMENUT, NIC NEBUDE ZAPOMENUTO!
Martin
****
Vítejte mezi námi, ve spolku
Noví přispěvatelé: Roman Čamra, Boris David, Pavel Kopecký, Pavel Jelínek, Karl Schwingenschlögl,
Roman Frouz, Adrienna Demlová, Pavel Mörtl, Bohumil Živnůstka, Jakub Malinovský, Blanka Horáková, David Mahovský, Petr Topič, Ivan Brezina, Lubomír Streicher, Ivo Šafus, Jakub Kratochvíl, Věra
Koutecká, Bc. Renáta Kollarczyková, Igor Peshchak, Martin Turčan, Jozef Jankola, Igor Peshchak, Ivo
Štěpán, Jindřich Hráček, Michal Klacek, PhDr. Miroslav Musil, Serhij Kubyk, Pavel Kuric.
Členové spolku: V tomto čtvrtletí se nikdo nepřidal.
****

Kronika Projektu
26. 4. 2021
11. 5. 2021
24. 5. 2021
7. 6. 2021
10. 6. 2021

60 200 VPM, zapojilo se 1290 osob
60 300 VPM, zapojilo se 1298 osob
60 400 VPM, zapojilo se 1311 osob
60 500 VPM, zapojilo se 1314 osob
60 600 VPM, zapojilo se 1318 osob

Pomník osvobození republiky, Heřmanice, střed vesnice, Pavlína Koncošová, 1. 5. 2021.

Z našich aktivit
Prohlášení:
Na stránkách Spolku pro vojenská pietní místa se mohou vyskytovat některé symboly z dob nacismu
či
komunismu.
Jsou
zde
uveřejněny
čistě
ze
studijních,
historických
a dokumentačních důvodů pro potřeby badatelů a neslouží k propagaci jakékoliv ideologie a hnutí, které
směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou
či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. Od těchto ideologií se provozovatelé webových stránek
www.vets.cz jednoznačně distancují. Zároveň se distancujeme od osob, které památky poškozují či
odcizují, a toto jednání rezolutně odsuzujeme.
****
Od února 2012 náš Spolek pořádá pravidelná spolková setkání, a to ve vybrané středy od 17 hodin
v restauraci U Českého lva, Praha 8, Sokolovská 41/7. V roce 2021 setkání příznivců spolku proběhne v těchto dnech: 6/1, 3/2, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6, 14/7, 4/8, 1/9, 6/10, 3/11 a 1/12.
143. setkání
143. „sraz“ Spolku pro VPM a jeho příznivců se konal ve středu 7. 4. 2021, tentokrát on-line formou přes
aplikaci Google Meet
Zúčastnili se: Honza, Petr
1. případná organizace cyklopřejezdu (Kincl, Tichý, geocaching jeden den)
2. pokračování kauzy hřbitov Černovír a jak s přispěním na hvězdičky
3. debata o činnosti na Slovensku : Dolní Kubín – socha Štefánika, dovoz slivovice na východ
5. kritika nepřipojených obvyklých členů virtuální hospody :-) – to bylo asi na Jiřího :-)
6. kritická situace v sadech a možné poškození a ohrožení úrody nejen slivovice v letošním roce

zapsal: Honza
****
144. setkání
144. „sraz“ Spolku pro VPM a jeho příznivců se konal ve středu 5. 5. 2021, tentokrát on-line formou přes
aplikaci Google Meet
Zúčastnili se: Honza, Petr, Jiří
1. další informace o organizaci cyklopřejezdu (Kincl, Tichý, geocaching jeden den)
2. debata o autorských právech a jejich uplatnění při budování webu
3. obecně o vkládání
zapsal: Jiří
****

145. setkání
145. „sraz“ Spolku pro VPM a jeho příznivců se konal ve středu 2. 6. 2021, v restauraci Zenklovka
Zúčastnili se: Honza, Petr, Jiří, Mirek a jako host Monika
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obecně o vkládání
Poznámky k VPM, nutno minimalizovat množství z více zdrojů nepotvrzených detailů
Mirek seznámil ostatní se svými aktivitami na západě Čech
Plánovaná návštěva Krypty s odborným výkladem Moniky (pravděpodobně v září)
Prázdninové setkání proběhne mimořádně až 2. týden v červenci (14.7.)
Vzhledem k tomu, že jsme se po dlouhé době viděli „naživo“, proběhla volná debata o všem
možném

zapsal: Jiří
****

****

Aktualizace dat
1. 5. 2021: Za uplynulý měsíc bylo do databáze vloženo 274 fotografií (což je 301 MB). Tím našim čtenářům nabízíme 107 403 fotografií vojenských pietních míst (což je 133,4 GB dat). Celkově však naše
databáze disponuje 111 337 fotografiemi (např. fotografie do části Jména z pomníků, klubové akce, atd.).
K tomu ještě 3 305 profilů v části Jména z pomníků.
****
3. 6. 2021: Za uplynulý měsíc bylo do databáze vloženo 679 fotografií (což je 685 MB). Tím našim čtenářům nabízíme 108 082 fotografií vojenských pietních míst (což je 134,2 GB dat). Celkově však naše
databáze disponuje 112 063 fotografiemi (např. fotografie do části Jména z pomníků, klubové akce, atd.).
K tomu ještě 3 374 profilů v části Jména z pomníků.
****
1. 7. 2021: Za uplynulý měsíc bylo do databáze vloženo 406 fotografií (což je 473 MB). Tím našim čtenářům nabízíme 108 488 fotografií vojenských pietních míst (což je 134,6 GB dat). Celkově však naše
databáze disponuje 112 493 fotografiemi (např. fotografie do části Jména z pomníků, klubové akce, atd.).
K tomu ještě 3 390 profilů v části Jména z pomníků.
Nová data jsou z ČR, Itálie, SRN, Polska, Rakouska, Slovenska, Ukrajiny, USA a Uzbekistánu.
****

****

Publicistika
Mimochodem, víte, že i Spolek pro vojenská pietní místa má interaktivní mapu s pomníky, válečnými
hroby nebo pamětními deskami? Mapa neobsahuje všechna místa, která má spolek v databázi, vzniká
zpětně jako samostatná část, ale pro zájemce je k nahlédnutí na adrese https://www.vets.cz/vpm/mapa/.

Martin
****
Že Spolek pro vojenská pietní místa mapuje vojenské památky a těch je v databázi již více než 60 000, se
asi ví. Ale víte také, že se Spolek také věnuje geocachingu, historicky od roku 2008? Naší snahou je
přivádět zájemce na místa, kde se nachází nějaký ten pomníček. Několik schránek je provozováno take
členy spolku či jeho příznivci. O tom, jaké pocity mají navštěvníci míst, se můžete dočíst i ve spolkovém
zpravodaji Monument.

****

Celá řada vojenských pietních míst, včetně hrobů, již byla v historii zrušena. Je však nezbytné i tato
zrušená místa zmapovat. Pouze tak může vznikat ucelený přehled o našich předcích. Například zrušené
vojenské hroby v obci Benešov nad Ploučnicí.

Martin
****

Z badatelny
aneb co nám vydalo pátrání ve spolupráci s čtenáři
Ohlasy a komunikace se čtenáři z našich internetových stránek
Žádost o spolupráci či pomoc, vaše dotazy
Dotaz č. 204: Hledáme informace k pomníku na fotografii. Mělo by to být snad někde ve Slezsku (sever
Moravy/Slezsko).

Řešení: Pomník stál v obci Terezín, dnes součást Mikulovic. Pomník z roku 1923 už v současné době
neexistuje. Dole je historická fotografie samotného pomníku.

****

Spolek pro komunikaci se zájemci o problematiku vojenských pietních míst nepoužívá pouze módní sociální sítě. Máme i diskusní fórum. Aktuálně počet diskutujících překročil číslo 200.
https://diskuze.vets.cz/

****

Vzkazy z našich „kešek“
INFORMACE O DESÍTKÁCH DALŠÍCH SKRÝŠÍ SE VZTAHEM K VOJENSKÝM PIETNÍM MÍSTŮM NALEZNETE NA WWW.VETS.CZ
GC27KHX (VPM002), Jižní Morava
To jsme si tak vyrazili s dědou a babičkou na kole a u památníku měli pauzu. Kešku jsme po dlouhém
pátrání bez kompasu našli bez kompasu a měli jsme velkou radost...hlavně nálezce děda. Diky.
otyna
****
GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno
Po úspěšném odlovu nedalekého Jana Šťastného pokračujeme v tématu a přesouváme se k zastrčenému
místu u loučky. Přístup přes gumové koryto potoka bez problému. Hezky zastrčený pomníček, v létě je to
asi pěkná džungle. Díky za ukázku místa a za kešku, drze ukrytou :-).
jardus
****
GC27R5X (VPM005), Kerský les
Díky za keš a přivedení na zajímavé místo.
pepi124
Tahle multina mi už strašně dlouho svítila na mapě, tak jsem se dneska konečně dostal k odlovu. Pěkné
pietní místo. Na finálce byl naštěstí klid od mudlů. Díky za kešku.
whyski
****
GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž Českého Brodu
Již před časem jsem obešla několik legionářů, kteří vydali aspoň na severní souřadnici.
Pravítko, tužka a mapa pak pomohly určit pravděpodobné finálové umístění. Tak jsme se tu dnes s Li zastavily a fungl nová krabička tu fakt byla - krásná, ještě vonící svěžím plastem :)).
CZPanda
****
GC4F0VH (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu
Hledal jsem zde stopy mých předků, ale vše setřel čas. Díky za pěknou sérii.
minikin10
****
GC4Y9H3 (VPM0008) Nezapomínejme
V údržbě
****

Počty vojenských pietních míst zařazených v rámci projektu VPM

Statistika návštěv od roku 2007

Plán aktivit Spolku pro vojenská pietní místa na rok 2021
čas
poznámka
zahájení

měsíc

akce

den

místo

leden

setkání účastníků projektu mapování VPM

6.1.

U Českého lva,
17:00
Praha

ONLINE

únor

setkání účastníků projektu mapování VPM

3.2.

U Českého lva,
17:00
Praha

ONLINE

setkání účastníků projektu mapování VPM

3.3.

U Českého lva,
17:00
Praha

ONLINE

setkání účastníků projektu mapování VPM

7.4.

U Českého lva,
17:00
Praha

ONLINE

setkání účastníků projektu mapování VPM

5.5.

U Českého lva,
17:00
Praha

ONLINE

setkání účastníků projektu mapování VPM

2.6.

Zenklovka

červenec setkání účastníků projektu mapování VPM

14.7.

U Českého lva,
17:00
Praha

srpen

setkání účastníků projektu mapování VPM

4.8.

září

setkání účastníků projektu mapování VPM

1.9.

U Českého lva,
17:00
Praha

setkání účastníků projektu mapování VPM

6.10.

U Českého lva,
17:00
Praha

setkání účastníků projektu mapování VPM

3.11.

U Českého lva,
17:00
Praha

březen

duben

květen
červen

říjen

listopad

prosinec

17:00

Seminář k problematice vojenských hrobů a
sobota
vojenských pietních míst – 13. ročník, Valná
7.11.
hromada Spolku

Praha
(bude
10:00
upřesněno)

setkání účastníků projektu mapování VPM

U Českého lva,
17:00
Praha

1.12.

O Spolku pro vojenská pietní místa

Adresa: Spolek pro vojenská pietní místa, Brunclíkova 9, 162 00, Praha 6
IČO: 28559410
Bankovní spojení: 2600296246/2010 (Fio banka)

Důležité kontakty
Než nám napíšete dotaz, podívejte se, prosím, zda již není zodpovězen v často kladených dotazech.
Prosím, pište pouze na jednu adresu. V případě potřeby si vaše dotazy předáme.
Výkonný výbor:
předseda:
místopředseda:
místopředseda:

Jiří Porteš, jiri.portes@vets.cz
Vladimír Štrupl, vets@vets.cz
Petr Tichý

Příspěvky na web (nová VPM, doplnění informací, atd.): Jiří Porteš, jiri.portes@vets.cz
Dotazy na vpm: dotazy@vets.cz
Spolkový zpravodaj: monument@vets.cz
Pokladník: Jiří Porteš
Správa webových stránek: - cestou předsedy spolku nebo redakce Monumentu
Informace pro zasílání členských příspěvků
Členské příspěvky je možné:
1) zaplatit na spolkových setkáních (valné hromadě),
2) zaslat na spolkový účet 2600296246/2010; jako variabilní symbol uveďte své členské číslo (viz seznam členů), ideálně do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.

Projekt mapování vojenských pietních míst podporují:

Ve druhém čtvrtletí 2021 nám přispěli:
Tentokrát bez příspěvku.
Děkujeme za podporu!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografie na titulní stránce: Tvrdonice, náměstí Míru, parčík na náměstí, vpravo od středového chodníku,
Ing. Petr Tichý, 07.07.2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Monument je neprodejná účelová publikace, vydávaná za účelem propagace mapování vojenských pietních míst a aktivit Spolku pro vojenská pietní místa. Číslo neprošlo jazykovou úpravou.
Adresa pro kontakt: monument@vets.cz , webové stránky projektu www.vets.cz.
© Spolek pro vojenská pietní místa

